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دال بتنی مجوفایجاددر لنیاتیپلاستفاده از بلوك فوم 

2عباس دارابی، *1محمد مجرد دربادام

:Email، کارشناس فنی شرکت ایستا آسمانه شار تهران-1 Mojarad.mohammad1991@gmail.com
:Email، کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه شیرازدانشجوي-2 Mdhmdarabi@gmail.com

چکیده 
به رتقیدقاست، نگاه شرفتیپروبهکه هم چنان اد،یبا وسعت زییوسازهاساختو يسازانبوهو تیجمعشیامروزه با افزا

گاهیاست و جایکیزیفيهاهیسرماعمده يدآورندهیپد. بخش ساختمان استازیموردنهاساختمانيسازنهیبهاجرا و 
توجه ،وسازساختدر توسعه يدیدارد. از عوامل کلرانیاازجملهاز کشورها ياریبسردوسازساختیدر توسعه ملياژهیو

ياهسازساختهشیپقطعات و احجام دیو تولهیدر تهنینويهايفناورنیا.استدر صنعت ساختمان نوینيهايفناوربه 
ي نوین به آن توجه خاصی دارند، سقف و نحوه هايفناوریی که امروزه هاالمانیکی از کاربرد دارند. ي نیزاسازهریغو 

ايبررسی مزایو هدف آن لنیاتیپلبا استفاده از بلوك فوم یسقفستمیسیمعرفقیتحقنیموضوع ااجراي آن است. 
بلوك يایمزاجدید،سقفسیستممختلفيهاقسمتدر این تحقیقاست.نینويختارمواد و سابادیجدیسقفستمیس

شی، افزادهانه بدون ستون، کاهش زمان ساختشیو افزايسازسبک. شودیمشرح داده آنيو نحوه اجرالنیاتیپلفوم 
از برخیدورریز مصالحمالحظهقابلي و کاهش زیربتننامنظم، کاهش حجم يساخت، امکان ستون گذارياستانداردها

.استلنیاتیپلبلوك فوم سقفيایمزا

، سقف، ساختمان، نحوه اجرا.لنیاتیپلبلوك فوم هاي کلیدي:واژه

مقدمه-1
نهیهبزنیمختلفيهاجنبهکه از سنتیيهاروشو تقاضاي مستمر و روزافزون به مسکن، تیجمععیبا توجه به رشد سر

ه سمت تقاضا، حرکت بنیبه اییبراي پاسخگورونیازاباشد. ازیموردنتقاضاي ساالنه مسکن زانیجوابگوي متواندینم،ستین
.رسدیمضروري به نظر هانهیهزو کاهش زندگیيهاشاخصمنابع کشور و ارتقا زمناسب ايریگبهرهجهت یصنعتدیتول

ردي و رفتاري، عملکيهاتیقابلبا شناخت ستیبایمدر ساختمان، سازيیصنعتکردیانتخاب و استفاده از سازه متناسب با رو
بهفوق،يهامشخصهدارايياسازهيهاستمیساز کی. هر ردپذیصورتهاآناز کیهر ییاجرايهاکیتکنوهاآنساختاري 

یمیاقليهاتیمحدود،ياسازهریغوياسازهعناصر ریبا سایبا اقتصاد پروژه، هماهنگیهمچون هماهنگییهاشاخصلحاظ
انتخاب هبراي هر پروژنهیگزنیبهترتاًینهاو یبررسستیبایمرهیو غیانسانرويین،یکارگاهزاتیبه تجهازینیاجرا، چگونگ

گردد.
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ازجمله. کنندیمجدید صنعتی سازي ساختمان اقدام يهاروشامروزه با پیشرفت علم و فناوري، مهندسان به معرفی 
قرارمورداستفادهصنعتی سازي اجراي سقف دال بتنی مجوف در ایران معرفی و نهیدرزماخیر يهاسالکه در ییهايفناور

و یدانش فنيریکارگبهبا نیزتهرانآسمانه شار ستایشرکت ا.]2[و ]1[است 2و یوبوت1گرفتند سیستم سقف کو بیاکس
شرکت نینموده است. در ا3)شار دِك(سبک ماندگار در سقفيهابلوكدینسل جددیاقدام به تول،یداخلنیمتخصصتیخالق
،یحرارتقیعاق،یدر برابر زلزله، حریمنیآن، ايو روش اجريدیالزم در رابطه با محصول توليهایبررسبااستشدهیسع

د.گردنیتأمیخوببهساختمان یکشور و انطباق آن با مقررات ملیو فرهنگیمیاقلطیانطباق با شرا،یو صوتیبرودت
ا ابتد، سعی بر آن شده تا هاپروژهدر و استفاده از آنشار ِدكستمیسمقاله نظر به اهمیت و ضرورت آشنایی با نیدر ا

. شودانینوع دال در ساختمان بنیاستفاده از ايایو سپس مزادگردیمعرفو نحوه اجراي آن شار يهابلوك

)شار دِك(مکعب ماندگار يهابلوكآشنایی با سیستم دال مجوف بتنی با -2

مجوفيهادال-2-1
يهاپروژهدر . استدال بتن مسلح ا،یدر دنیسقف بتنيهاستمیسنیترپراستفادهحالنیدرعو نیتریمیقداز یکی

ياجرالیدلنیو به همدر نظر گرفتشتریبیاز حد خاصتوانینمبتن ادیوزن زلیبه دلرایبتنيهادالضخامت ساختمانی، 
ود دارد: وجیبتنيهاداليو دهانه باربرتیظرفشیافزاي. سه راهکار عمده براستینریپذامکانستمیسنیبلند با ايهادهانه

شکالت مینبتيهادالدر یانیميرهایدال. استفاده از تيمجوف ساز،یدگیتنشیپفناورياستفاده از ،یانیميرهایتهیتعب
ي. تکنولوژشودیمو کاهش سرعت اجرا نهیهزشیموضوع باعث افزانیبه همراه دارد. ايبندقالبصعوبت ازجملهيادیزییاجرا

يمجريرویبه ابزار و نازینلیبه دلیشده است، در کشور ما نوپا بوده و از طرفجیراایاست در دنيادیکه مدت زیدگیتنشیپ
است.قرارگرفتهموردتوجهکمتر ،به خارج از کشوریدگیتنشیمصالح پنیتأمیابستگونیمتخصص و همچن

در مقطع دال یتوخاليفضاجادیحجم بتن و اداشتننگهضخامت سقف را با ثابت ،يحال چنانچه بتوان با ارائه راهکار
يریتأثکه یاز مقطع دال بتنسمتخواهد شد. در دال مجوف، آن قریپذامکانبلند يهادهانهيصورت اجرانیداد، در اشیافزا

ه نسبت بيکه وزن کمترماندهیباقیو مقطع بتندهیدر سقف ندارد، حذف گردجادشدهیاحاصل از خمش يهاتنشدر تحمل 
مشابه برخوردار خواهد بود.یدارد از مقاومت و سختیمقطع توپر بتن

يهايفناورمختلف با يهاسقفتاکنوناست. از آن زمان دهیآغاز گردستمبیقرناولدههازهاسقفيهاپرکنندهاز استفاده
قف سيسازسبکجهیدرنتو يزیربتنو آن کاهش حجم کنندیمهدف را دنبال کیهاسقفنیای. تماماندشدهارائهیمختلف
است.ذکرشدهه دارد که در ادامه سازيبراياریبسدیفوايسازسبکنی. ااست

انواع دال مجوف-2-2
کل در شهاستمیساین نیتریمیقداز يانمونهمجوف به شمار آورد.يهاسقفجزء توانیماز سقف را یمختلفيهاستمیس

. در و بلوك استرچهیتستمی، سکه در ایران نیز استفاده زیادي داردسقف مجوفيهاستمیسنیترسادهاز .شودیممالحظه 1
خواهد طرفهکیصورتبهزیشکل درآمده و عملکرد دال نTصورتبه، مقطع سقف جهتکیدرهابلوكهیبا تعبستمیسنیا

. در دارندطرفهکیيبوده و عملکردبلوكرچهیتمشابه سقف ینوعبهزیو ... ناكیست،یرمکریمشابه، نظيهاسقفگریبود. د
.]3[شود ینیبشیپدرجا صورتبهالزم است تمهیداتی براي اجراي سقف کاذب گچی یا بتنی هاسقفگونه 

١ Cobiax
٢ U-boot

1393و امالك کشور در سال اسنادثبتدر سازمان 83474با شماره اختراع شار دِكتجاري باناملنیاتیپلبلوك فوم ٣
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خواهد جادیا4کرد، سقف دال وافلادهیرا بتوان در دو جهت متعامد پبلوكرچهیتدر سقف شدهاستفادهدهیچنانچه احال
و شدهلیتشکشکل Tمتعامد يرهایکه تگردندیماجرا نحويبههاقالبایوهابلوكمشبک دوطرفه، ایوافل يهادالشد. در 

بود.خواهددوطرفه صورتبهعملکرد دال 

]4[1909نمونه دال مجوف ساخت سال : 1شکل 

با بار يهايکاربرایبلند و يهادهانهدر عمدتاً بوده و يشتریبتیظرفيداراطرفهکیيهاسقفبهنسبتهاسقفنوع نیا
نیهمچنويبندقالباجرا و سختی، يبندقالبهزینه اولیه زیاد هاسقفنوع نیایاساستمشکالاز. شوندیماستفاده نیسنگ
دهشنهادشیپماندگار يهابلوكدال مجوف با ستمیسالت،مشکنیرفع اي. برا]5[استبه سقف کاذب ازیسقف و نریبودن زیخال

خواهد شد.حیاست که در ادامه تشر
صورتهبمقطع دال و انهیدر میکیپالستيهابلوكتوسط استقرار سازيماندگار، مجوفيهابلوكدال مجوف با ستمیسدر

. استمسطح کامالً صورتبهدر جان دال، هابلوكدلیل مدفون بودن دال بهنیریروش سطح زنی. در اردیگیمماندگار صورت 
يهاهانهدکه ياگونهبهداد شیافزايریچشمگصورتبهدال را یمقاومت و سختتوانیممناسب ارتفاعبا يهابلوكبا استفاده از 

ز ماندگار، ايهابلوكمجوف با يهاسقفدر نسل اول اجرا نمود. یدگتنیشیپرینظیخاصيفنّاوربلند را بدون استفاده از 
معروف اکسیبه نام کوبستمیسنی. اشودیماستفاده سازيوفجهت مجلنیپروپیپلشکل از جنس يضویبایو يکرويهايگو

، ارتباط دیگراز یکیکیپالستيهايگوفاصله کم بودنبه دلیل،ونقلحملرینظیعالوه بر مشکالت اجرائستمیسنیدر ااست.
ه بتوانیمنیز دارد که از آن جمله ییهاتیمحدوداستفاده از این سیستم وجود ندارد. الدهیو رونیریسطح زنیبیمناسب

بتن در باال و پایین گوي حداقل تن اشاره کرد. حداقل ضخامت 1تن و با بار متمرکز 2,5با بار بیش از يسوارلیاتومبعدم عبور 
ف در حالت گرفته شود. حداکثر دهانه براي این نوع سقدر نظرباید متریسانت4و مابین دو گوي متوالی حداقل متریسانت5

متر محدود شده 8شامل تیر و ستون مجزا به آرمهبتنمتر و در حالت کاربرد با قاب خمشی 6,5دال تخت به صورتبهکاربرد 
.]6[است 

يهاكبلواست، از شنهادشدهیپآن هیبر پاوبوتیناوريماندگار، که فيهابلوكبا یدال مجوف بتنيهاسقفنسل دوم در
که استيبه نحوهابلوكدمانیشکل و چستم،ینوع سنی. در اگرددیمشکل استفاده يکرويهايگويجابهشکل یمکعب

٤ Waffle
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سقف از حالت دو دال تخت ستمیسب،یترتنی. بدشودیملیشکل متعامد تشکIمقاطع صورتبهمقطع سقف تیدرنها
، شودیمجزء مزایاي این دال برشمرده آنچه. گرددیملیشکل دوطرفه تبدIيهارچهیتيبه سقف دال مجوف داراگسستهازهم

که البته با توجه به نیاز طراحی، ممکن است تمهیدات خاصی جهت تأمین تیرهاي پنهان باشدیمعدم حضور تیر در دال حاصله 
شکل، منیرفع ايبرا. باشدیمآنداخلبهبتنورودامکانوآننیریبسته نبودن قسمت زهابلوكنیا. از معایب]4[انجام شود

.گرددیمدرز سرد و هم اتالف زمان جادیکه هم باعث اردیگیمصورت مرحلهدودريزیربتن
يهایینارسادر آن تالش شده تا که استشار دِكريناوماندگار، فيهابلوكبا یدال مجوف بتنيهاسقفنسل نیدتریجد

بودن همشکل شکنندستمیسنیدر انی. همچنکندحل یخوببهرا طرفهکیهايوبوتیو اکسیکوبازجملهگذشته يها-نسل
است.شدهحلزنیهابلوك

شاريهابلوكساختار -2-3
رار طور گسترده قدال و بهنییباال و پاهیدر الباشدکهیشبکه آرماتور مهیدو الي، دارالنیاتیپلبلوك مجوفيهاسقف

پرشده است. ،فوالدييهامفتولهمراه با لنیاتیاز جنس پلشاريهابلوكبا هیدوالنیحدفاصل اوردیگیم
یو طراحازیو سپس در قطعات مختلف (بر اساس ندیتولکربناتیب%3-2و 020لنیاتیپلبا مواد گرانول لنیاتیپلفوم 

تیتن خاصداشلیهوا که به دلزیريهافشرده و حبابلنیاتیاست از پلیبیترکلنیاتیپلومف.شودیمداده گرفته) برش انجام
+ درجه 90تا -40يفوم در دمای. پلاستبرودت، حرارت، رطوبت و صدا قیعانیتریو عالونیزوالسیانیتراکم سلول بهتر

از نفوذ وباشدیمقاوم بوده و ضد رطوبت میطیمحندهیو فرساییایمیاستفاده بوده و در مقابل عوامل مخرب شقابلگرادیسانت
.دینمایميریآب جلوگ

صورت شبکه مش جوش بهو نقطهيو باخم کاردشدهیتولو بدون آجمتریلیم4,5صورت شاخه باضخامت بهيمفتول فوالد
ستفاده، مورد ايهامفتولذکر این نکته حائز اهمیت است که براي . شودیميجاسازلنیاتیپلفوم يهابلوكنیشده و مابساخته

ین نصب در حلنیاتیپليهابلوكداشتننگهاتصال و ثابت هاآنگرفته نشده است و تنها نقش در نظرياسازهنقش گونهچیه
.باشدیمسقف يزیربتنو 

طابق شکل مییچهارتاو  تشکیل یک ساختار شوندیمفوالدي به یکدیگر متصل يهامفتوللهیوسبهلنیاتیپليهابلوك
.دهندیم3و 2

نماي تحتانی بلوك شار و ابعاد آن: 2شکل 
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نماي جانبی بلوك شار: 3شکل 

و را تحمل کننديزیربتنلیاجرا شامل بار کارگران و وسانیحيبارهاوانندبتکهاندشدهیطراحيبه نحوشار يهابلوك
ییاز جابجايریو جلوگهابلوكنیفاصله بداشتننگهثابت يبرانی. همچنافتدینماتفاقهابلوكاز نیدر ایشکنندگگونهچیه

همجوار را حفظيهابلوكتا ازیموردناصلههم فیآسانبهاست که شدههیتعبدر دو وجه بلوك ییهاقالبيزیربتننیحهاآن
کیکل سقف در يزیربتن،هابلوكنوع از نیآسان کرده است. در ااریهمجوار را بسيهابلوكو هم نحوه اتصال آن به کندیم

هايقالبین. حداقل فاصله بشودیمنییدال تعازیموردنبر اساس طول دهانه و ضخامت هابلوك. ارتفاع گرددیممرحله اجرا 
از ها در هیچ حال نباید بیشترمتر کمتر باشد و نسبت ضخامت سقف به فاصله بین قالبسانتی10ماندگار در هر جهت نباید از 

استفاده ییهارهیگ، از ذکرشدهيمتریسانت10در حین اجرا و همچنین رعایت فاصله هابلوكجهت متصل کردن باشد.5/3
است.شدهدادهت آن نشان موقعی4که در شکل شودیم

در هر بلوكهارهیگتعداد و موقعیت : 4شکل 

شار دِكاوريفن-2-4
نیاست. در اشنهادشدهیپماندگار یمکعبيهابلوكبا یمجوف بتنتختدالستمیسيبر مبناشار دِكسقف ياورفن

ورطبهسرعت و سهولت اجرا ت،یفیسقف، کينحوه اجرانهمچنیوهابلوكدر شکل، جنس و ابعاد یراتییسقف با اعمال تغ
30تا متریسانت8مختلف از يهاضخامتآن در دیامکان تولهابلوكنیايهایژگیواز یکیاست. افتهیشیافزايریچشمگ

. هرچند دیبه دست آمترسانتی45تا20دالضخامتکهاندشدهیطراحياگونهبهشار دِكيهابلوكرونیازا. استمتریسانت
که دهدیمتحقیقات نشان یداد، ولرییتغاگوناگون ضخامت سقف ريهاارتفاعمختلف در ابعاد و يهابلوكدیبا تولتوانیمکه 
در بندتپشيرهایتهیبا تعبتوانیمنبوده و یراهکار مناسبلزوماً بلندتر يهادهانهجادیايضخامت سقف براازحدشیبشیافزا

يروهاینيبرایکافیباربر جانبستمیتخت چنانچه سيهادالکنترل نمود. در یراحتبهآن را زخیوسقفوزنهادهانهنیا
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زدر صورت استفاده انیاجرا نمود. همچنتوانیممتر را 6,5دهانه تا ،متریسانت30زلزله وجود داشته باشد، با ضخامت حدود 
يهادهانهدر داد.شیافزامتریسانت30متر با ضخامت دال حدود 8تا توانیمدهانه را نیاز،یلبه چشمه دال و کنترل خيرهایت

کنترل برش سوراخ کننده (برش پانچ) مطابق ضوابط مبحث منظوربهتمهیدات الزم باید معمول،يهاکنترلعالوه بر تربزرگ
ACIنامهنییآو ]7[نهم مقررات ملی ساختمان  کنترل و رعایت گردد.]8[318-08

شار دِكالزامات فنی سیستم -2-5
، در صورت رعایت الزامات 4910دریافت شده از سوي مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي به شماره پرونده هیدییتأمطابق 

ا در کشور قابلیت اجر) شار دِك(لنیاتیپلاستفاده از قالب ماندگار فوم با دوطرفهرچه تیفنی زیر، سقف بتن مسلح مجوف با 
را دارد:

يهاقالبنی. اشودیمسلح دوطرفه مجوف استفاده مبتنيهاساخت سقفيسقف از قالب ماندگار براستمیسنیدر ا-
ه لحاظ توان بمقطع دال سقف را میتیو در نهارندیگیسقف قرار میفوقانهیو النیریزهیاليشبکه آرماتوربندنیماندگار، ب

متعامد در نظر گرفت.يهارچهیتاي متشکل از سازه
متر کمتر باشد و نسبت ضخامت سقف به فاصله سانتی10هاي ماندگار در هر جهت نباید از حداقل فاصله بین قالب-

باشد.5/3ها در هیچ حال نباید بیشتر از بین قالب
بر وارديبا عنوان بارهارانیساختمان ایبر اساس مبحث ششم مقررات ملدیبابیبه ترتياو لرزهیثقليبارگذار-

اعمال شود.رانیا]10[2800و استاندارد ]9[ساختمان 
الزم مجاز است. رانیا2800مسلح مندرج در استاندارد با اسکلت بتنيهادر ساختمانینوع سقف بتننیاستفاده از ا-
ساختمان یو مبحث نهم مقررات ملرانیا2800ها مطابق استاندارد ساختماننیمربوط به ايالرزهيهاتیضوابط و محدوداست

ها، ضوابط ساختماننیاسکلت ايساخت و اجرا،یشود و در طراحتیرعا"آرمهبتنيهاساختمانيطرح و اجرا"با عنوان رانیا
ACIنامهنییو آرانیساختمان ایمبحث نهم مقررات مل شود.تیرعا318-08

یآرمه (دال تخت) در صورتبتنيهاسقف به همراه ستونستمینوع سنیاستفاده از اران،یا2800مطابق استاندارد -
ستم،یسنیشود. در انیتأممسلح بتنیبرشيوارهایوارده مانند زلزله توسط دیجانبيروهایمجاز است که مقابله با انواع ن

کنترل برشمنظوربهالزم داتی، در نظر گرفتن تمهمالحظهقابلیثقليهارویدر حالت بزرگ بودن دهانه و وجود نخصوصبه
ACIنامهنییو آرانیساختمان ایضوابط مبحث نهم مقررات ملدیبوده و باتیحائز اهماریسوراخ کننده (برش پانچ) بس 318-

شود.تیکنترل و رعانهیزمنیدر ا08
است.یالزامرانیا2800سقف با توجه به استاندارد ستمیسنیصلب در اافراگمیضوابط دنیتأم-
آرمهبتنشود مگر اینکه تیر نظرصرفاز مشارکت خمشی دال مجوف با دیوارهاي برشی در تحمل نیروهاي زلزله باید -

د.باشجادشدهیامنطبق با ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، در محور دیوارها 
]11[)1392مبحث نهم مقررات ملی(ویرایش15هاي ماندگار براي برش مطابق فصلقالبنیمابهاي حاصل باید تیرچه-

گذاري نیاز باشد باید در مقطع تیرچه خاموت به شکل که در هر جهت مطابق طرح براي برش، به خاموتطراحی شود. در مواردي
شود.ینیبشیپسنجاقی یا رکابی، متکی به فوالدهاي باال و پایین تیرچه و به تعداد الزم، 

ظر کیفیت مناسب بتن در ننیتأمبا بتن و ماندگارهاي قالبریزي سقف به منظور پر شدن زیر تمهیدات الزم در بتن-
است.متریسانت5ها قالبنییباال و پادرحداقل ضخامت بتنگرفته شود.

ریزي در اجراي این نوع سقف باید قابلیت اعمال خیز منفی کافی قبل از بتنمورداستفادهبندي هاي اطمینان و شمعپایه-
را داشته باشد.

امتداد دو ماندگار در يهاقالباست يضروراست.ينوع قالب ضرورنیاجرا در استفاده از انیحيمنظور نمودن بارها-
.ریزي در نظر گرفته شودحرکت قالب حین بتنهرگونهتمهیدات الزم براي جلوگیري از و رندیعمود بر هم قرار گمیمستق
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یراحتهبباشد که بارهاي ثقلی و جانبی وارده ياگونهبهاي ساختمان باید اتصال این سیستم سقف به اسکلت سازه-
منتقل شود.ساختمانيااسکلت سازهتوسط سیستم سقف تحمل شده و به 

) باید مطابق collectorکننده () و عضو جمعchordدیافراگم سقف و کنترل کفایت عضو لبه دیافراگم (يالرزهطرح-
ACIمانند المللیهاي معتبر بیننامهآیین ASCEو 318-08 صورت گیرد. کلیه اعضاء در مسیر انتقال نیروهاي ]12[7-10

جمع همواره باید در محل اعضاءباید مقاومت کافی را دارا باشند.سیستم باربر جانبیدیافراگم (در حین اعمال بارهاي زلزله) به 
در هابقال، سقفدیافراگممناسبعملکردتضمین منظوربهشود و لذا ضروري است ینیبشیپآرمهبتن) تیر collectorکننده(

ام انج(تیر مدفون)در مقطع توپرخاموت گذاريبه همراهطولی آرماتورگذاريحذف وشودعرضی که طبق محاسبات تعیین می
.گیرد
انجام عملیاتی پیوستهصورتبهها باید از آغاز تا پایان ریزي کل مقطع سقف شامل فضاي زیر، بین و باالي قالببتن-

آرماتورها مناسب از تغییر مکان شبکهها احتراز شود. بدین منظور باید با  اتخاذ تدابیرشده و از بوجود آمدن اتصال سرد بین الیه
هاي ماندگار ممانعت به عمل آید.نیروي شناوري قالبواسطهبه

مبحث نهم مقررات بر اساسبایدبازشوهااطرافم درالزداتیتمهو همچنین رعایت محدودیت ابعاد بازشوهاي سقف-
ACIنامهنییآملی ساختمان ایران و در اطراف بازشوها و لبه دال حسب مورد يمرزيهاالمانینیبشیپلحاظ شود.318-08

.ردیانجام گ
الزامی است.هاي خورنده ایرانیی در شرایط مختلف اقلیمی و محیطایاز نظر دوام و پارعایت تمهیدات الزم-
درنظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اقالم تأسیسات مکانیکی و برقی در مرحله طراحی و اجراي -
ضروري است.سقف،
باید بر مبناي یطیمحستیزاي از حیث دوام، بهداشتی و کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم اعم از معماري و سازه-

بکار گرفته شوند.دییتأو مورد شدهشناختهالمللی هاي ملی یا معتبر بیننامهیا آیینمقررات ملی ساختمان ایران و
انرژيدر مصرف ییجوصرفهالزامات مربوط به انرژي باید مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان -

شود.رعایت]13[
ضروري است اقدامات و تمهیدات الزم براي تأمین و رعایت ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان -

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي با 682-و همچنین الزامات نشریه شماره ص]14[در مقابل حریقهاساختمانحفاظت 
، مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن ]15[در برابر آتشهاساختمانمحافظت نامهنییآعنوان 

ابعاد ساختمان، تعداد طبقات، مساحت ساختمان، کاربري و وظیفه عملکردي اجزاي ساختمان درنظر گرفته شود.
در این سقف باید از نوع خودخاموش شو (کند سوز) باشد.مورداستفادهلنیاتیپلبلوك -
کامل مدفون در سقف بتنی بوده و همچنین حداقل ضخامت بتن در باال و پایین این بلوك، طوربهباید لنیاتیپلبلوك -

است.متریسانت5
سقف بین طبقات باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان ياهوابرد و کوبهصدابندي -
شود.نیتأمبندي و تنظیم صدا عایق

دِكشار اجراي سیستم -3
، پلیمر و یا فلز،چوبتواندیها م. جنس قالبردیگیدال انجام منیریزيبندصورت است ابتدا قالبنیروش اجرا به ا

انیملگردیمکیبسته شود که حداقل ياگونهبهدیباییاجرايهاطبق نقشهنییباشد. سپس شبکه آرماتور پامیزييهاقالب
.شوندیمدهیچییاجرايهااند مطابق نقشهشدهتولید که قبالً در کارگاهشاريهابلوك. در مرحله بعد ردیها قرار گبلوك
. سپس شوندیمتصل مگریکدیبه شدههیتعبيفوالديهامفتوللهیوسکه قطعات بهاندشدهیطراحياگونهبهشاريهابلوك
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ها قالبنیدر بزیآرماتورها ننیا،ییها اجرانقشهردیبرشي. در صورت وجود آرماتورهاشودیدال بسته ميشبکه آرماتور باال
يهالوكباجرا گشته و با توجه به باال بودن اسالمپ بتن کپارچهیکامالًصورتبهدال يزیربتنشار دِكستمیدر س. رندیگیقرار م

رشیز گپس ا.میرسیمکپارچهیصاف و کامالًیو به سطحماندینمیدر سقف باقیخاليو فضافرورفتهدر بتن کامالً شار دِك
.شوندیمنتقل مگریدال جمع شده و به طبقه دریزيهاقالبساختمان، یدر مبحث نهم مقررات ملشدهنییبتن در زمان تع

.شودیمکامل مشاهده صورتبه5این مراحل در شکل 

شار دِكمراحل اجراي سیستم : 5شکل 

شارمزایاي استفاده از بلوك -4
ت. اسهابلوكکنندهمتصليهامفتولو لنیاتیپليهابلوكاعضاي دال سقف شامل بتن، آرماتور، شار دِكدر سیستم 

آن در عین يسازسبکو با حذف بتن غیر باربر از درون دال موجب رندیگیمهسته مرکزي دال قرار در لنیاتیپليهابلوك
، شامل موارد زیر است:شودیمبرخی مزایاي فنی که براي این نوع سقف برشمرده . شودیمافزایش ضخامت دال 

تربزرگيهادهانهایجاد -4-1
جادیامر انیکه ادر عین افزایش ضخامت دال سقف، وزن آن کاهش یابدتاگرددیمباعث شار دِكيفنّاوراستفاده از 

خالقانه، يفضاهاجادیو ايدر طرح معمارشتریعمل بيدهانه باعث آزادشیافزانی. ادینمایمریپذتر را امکانبزرگيهادهانه
.گرددیمو ... شتریبنگیپارکنیأمت،يتجاريفضاها
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امکان حذف تیرها و ایجاد دال تخت-4-2
مزایایی نظیر افزایش ارتفاع مفید طبقات، رهایتوجود داد. حذف رهایتبرشی در سازه، امکان حذف در صورت وجود دیوار

گ بزريبازشوهاتأسیسات از زیر سقف، امکان حذف سقف کاذب در صورت هماهنگی با تأسیسات و امکان ایجاد ترراحتعبور 
را در پی دارد.و نامنظم در سقف

نامنظمامکان ستون گذاري -4-3
تون امکان سستمیسنیدر ا،کندیميرویمنظم پياز آکس بندمعموالًيکه ستون گذاریمعمولیبتنيهاسازهبرخالف 

است.تیحائز اهمخاصيمعمارایجاد فضاهاي در ، هاستونبا کاهش تعداد صورت نامنظم وجود دارد که بهيگذار

تسریع عملیات اجرایی-4-4
ياتوربندآرم، به دلیل کاهش عملیات یکدیگرکنارشار در ساختهشیپيهابلوكضمن آرایش سریع و راحت این سیستم در

ستحکام او بدون وقفه نیز در کنار کدستیيزیربتنتیپ، يآرماتوربندسقف باال است. دال، سرعت عملیات اجراييزیربتنو 
.کندیمکمک شایانی به تسریع عملیات اجرایی و شکننده نبودن بلوك ها

يریگجهینت-5
به رتقیاست، نگاه دقشرفتیپکه هم چنان روبهاد،یبا وسعت زییوسازهاو ساختيسازو انبوهتیجمعشیامروزه با افزا

يهاروشو تقاضاي روزافزون مسکن، تیجمععیبا توجه به رشد سراز طرفی است.ازیها موردنساختمانيسازنهیاجرا و به
راي باشد. بازیموردنتقاضاي ساالنه مسکن زانیجوابگوي متواندینم، باشدینمنهیبهزیمختلف نيهاجنبهکه از یسنت

رخیبدر این تحقیق با بررسی. رسدیمضروري به نظر مصالح نوین یصنعتدیتقاضا، حرکت به سمت تولنیبه اییپاسخگو
به ارائه محصولی جدید با استفاده از بلوك ،هاآنبرشمردن برخی مزایا و معایب ضمنموجود در اجراي دال تختيهايآورفن

طرفه مشابه 2ياسازهمبتنی است بر سقف شار دِكاساس طراحی فناوري است.شدهپرداختهشار دِكبا نام لنیاتیپلفوم 
نیز ياسازهجایگزین هسته بتن مرکزي، که کاربرد لنیاتیپليهابلوكطرفه مرسوم با این تفاوت که 2بتنی دال يهاسقف

نای. شودیممحوره سقف حفظ 2، خاصیت باربري ياسازهبا حذف بخشی از بار مرده غیر شار ِدكدر فناوري .گرددیمندارد، 
ار شآورد.به دستاجراي سقف دال تخت يهايفناوردر تالش است تا جایگاهی شایسته میان ، اقتصادي بودنضمن محصول 

است. دهشیطراحاقلیمی و اقتصادي کشور استقالل فنی و فناوري پیشرفته منطبق با شرایط فرهنگی، اجتماعی, هدفبادِك
،یو صوتیبرودت،یحرارتقیعاق،یدر برابر زلزله، حریمنیآن، ايراو روش اجيدیالزم در رابطه با محصول توليهایبررس

.دهدیمرا نشان ساختمان یکشور و انطباق آن با مقررات ملیو فرهنگیمیاقلطیانطباق با شرا

قدردانی-6
صورت،ساختمانصنعتهنیدرزمفعال يهاشرکتجهت ارائه به تهراناین تحقیق با حمایت شرکت ایستا آسمانه شار

نویسندگان از حمایت شرکت مذکور کمال تشکر را دارند.،لهیوسنیبدپذیرفته است و 

مراجع
توپر و يهادالمجوف بادکنکی نسبت به يهادال] خیرالدین، ع.، قاسمی نقیب دهی، ق.، دهقان، م. مقایسه و بررسی خصوصیات 1[

.1389چگونگی طراحی آن، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، 

يهادالمجوف بادکنکی (کوبیاکس) و مزایاي آن نسبت به يهادالغفاري، م.، ذهاب ناظوري، ف.، انجمن پژوهشگران جوان. خصوصیات ] 2[
.1393نو، مؤسسه آموزش عالی آیندگان، يهادهیاتوپر، اولین کنفرانس ملی علوم مهندسی، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ملی کنفرانسچهارمین
هاي نوینمصالح و سازه

ایران-یاسوج -1394ماه آبان14و13عمران                   مهندسیدر

.1388، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نوین ساختمانی، ویرایش پنجميهايفناور] 3[

[4] Mota M. Innovative structural slab practices - Voided slabs. Session sponsored by ACI/ASCE 421, 2013.

اولین کنفرانس ملی، اجراي ساده آنيهاروشارزیابی رفتار دال بتنی مجوف دوطرفه و ارائه ، فالح، م..ت، لطیفی.، م، امینی تبار درزي] 5[
.1391، طیعلوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محییالمللنیبصنعت بتن، مرکز 

صنعتی سازي ساختمان در اجراي يهاروشکاربرد ياسهیمقابررسی ، ایمانی کله سر، ه..ب، سرش خیاوي، .ن، شکري.، ح، ستوده] 6[
نعتی دانشگاه تحصیالت تکمیلی ص، نوین در مهندسی عمرانيهاسازهمصالح و اولین کنفرانس ملی ، کیفیت و هزینهنظرازنقطههاسقف

.1391، پیشرفتهو فناوري 

و راه وزارت ،دفتر امور مقررات ملی ساختمان، مبحث نهم)(آرمهبتنيهاساختمانطرح و اجراي مقررات ملی ساختمان ایران، ] 7[
.1392شهرسازي،

[8] ACI. Building code requirements for structural concrete (ACI 318-08) and commentary. Reported by ACI
Committee 318, American Concrete Institute; 2008.

.1392و شهرسازي،راه وزارت ،دفتر امور مقررات ملی ساختمان، م)ششمبحث (وارده بر ساختمانيبارهامقررات ملی ساختمان ایران، ] 9[

و راه ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، وزارت چهارم)، ویرایش 2800ها در برابر زلزله (استاندارد نامه طراحی ساختمان] آیین10[
.1393شهرسازي، 

و شهرسازي،راه وزارت ،دفتر امور مقررات ملی ساختمان، مبحث پانزدهم)(برقیيهاپلهو آسانسورهامقررات ملی ساختمان ایران، ] 11[
1388.

[12] ASCE. Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures (ASCE/SEI 7-10). American Society of
Civil Engineering; 2013.

دفتر امور مقررات ملی ، )نوزدهممبحث (فوالدييهاساختماندر مصرف انرژي، بخش ییجوصرفهمقررات ملی ساختمان ایران، ] 13[
.1389و شهرسازي،راهوزارت ،ساختمان

.1393و شهرسازي،راهوزارت ،مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، )دومویرایش (برابر آتشدر هاساختمانظت افحم] 14[

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

